
O
ver de m

usicus

Ralph Rousseau M
eulenbroeks com

bineerde zijn conservatorium
studie contrabas 

m
et een universitaire studie en een prom

otie in de natuurkunde. Beide studies 
sloot hij “cum

 laude” af. 

In 1996 schakelde hij over op de viola da gam
ba en groeide razendsnel uit tot de 

m
eest prom

inente N
ederlandse am

bassadeur van het instrum
ent. H

ij m
aakte 10 

cd’s en ‘Chansons d’am
our’ w

erd bekroond m
et de Edison Klassiek Publieksprijs 

2009.

Zijn grote specialiteit is het prachtige oeuvre voor viola da gam
ba alleen.

Ralph speelde solo bij o.a. het Koninklijk Concertgebouw
orkest en het 

Philharm
onia O

rchestra  en w
erkte m

et dirigenten als sir Roger N
orrington, 

Vladim
ir Ashkenazy en Ivan Fisher. Verschillende com

ponisten droegen nieuw
 w

erk 
aan hem

 op en zijn soloconcerten brachten hem
 naar kam

erm
uziekfestivals door 

heel Europa, de VS en Azië.

D
e nieuw

e cd “Confluentes” staat helem
aal op YouTube (ja, dat is dus gratis) en is 

heel eenvoudig te vinden via de w
ebsite w

w
w

.ralphrousseau.com
.

---||----

Eerstvolgende pauzeconcert is op  7 januari: G
eerten van de W

etering (orgel)
N

ieuw
jaarspauzeconcert

Program
m

a pauzeconcert
W

oensdag 17 decem
ber 2014 12.45 - 13.15 uur

U
itvoerende: Ralph Rousseau M

eulenbroeks, Viola da G
am

ba

Confluentes: de viola da gam
ba tussen 1550 en nu.

In het afgelopen decennium
 heeft Edisonw

innaar Ralph Rousseau M
eulenbroeks zich 

geprofileerd als een w
are am

bassadeur van de viola da gam
ba: het bijzondere 6- of 

7-snarige instrum
ent, dat hoogtijdagen beleefde in de Renaissance en Barok m

aar 
in de 19e eeuw

 volkom
en w

erd vergeten. Pas in de 20e eeuw
 w

erd deze koningin 
der instrum

enten langzaam
 herontdekt en inm

iddels schrijven ook m
oderne 

com
ponisten verrassende m

uziek voor dit nog steeds erg onbekende 
snaarinstrum

ent. Enkele stukken w
erden zelfs speciaal voor Ralph gecom

poneerd.
In dit program

m
a laat Ralph –natuurlijk m

et zijn bekende toelichtingen tussendoor- 
de verschillende m

uziekstijlen voor de viola da gam
ba sam

envloeien.
Confluentes. Een boeiende tijdreis door het leven van een koninklijk instrum

ent.

D
iego O

rtiz 
(ca. 1510-1570)

Recercada 2 g klein

Louis de Caix d’H
ervelois 

(ca. 1680-1760)
Allegro g klein

Johan Schenk 
(ca. 1660-1712)

Allem
ande d klein

M
arin M

arais 
(1656-1728)

Le Badinage

D
aan M

anneke 
(1939 -)

Tom
beau (2010, dedicated to Ralph Rousseau)

Karl Friedrich A
bel 

(1723-1787)
Sonate d klein/D

 groot
- Introduction
- Fuga
- Adagio
- Allegro

----||----

O
m

 de traditie van de pauzeconcerten voort te kunnen zetten, w
ordt van de 

bezoekers een bijdrage naar draagkracht gevraagd; richtbedrag €3,50. 
D

aarvoor is het m
andje bij de uitgang bestem

d.


